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Voorwoord
Het jaar 2016 is bijzonder geweest, met name in de tak Gift of Life Vrouwen.
De wekelijks geschreven blogs worden door steeds meer vrouwen gelezen en de
abonnering via mail stijgt bijna wekelijks.
Jolanda’s boek “Bijzondere vrouwen zoals jij en ik” is verschenen en de eerste oplage is
bijna volledig uitverkocht. We ontvangen er positieve reacties op.
De 3e Heal the City, deze keer in Rotterdam was een vooruitgang, in samenwerking met
twee Bijbelscholen. Ook de straatevangelisatie die we hieraan toegevoegd hebben was
een goede zet.
Voor de onderwijs in België en Nederland schreven veel mensen zich in. Zij hebben de
openbaring uit Gods Woord bijzonder goed ontvangen.
Een reis naar Japan zat er niet in, maar voor Amerika ging de deur open. Achteraf bleek
deze trip onze verwachtingen te overstijgen, en leidde het tot nieuwe kansen voor 2017.
Een bijzonder nieuw contact met Tom & Femke de Wal van Frontrunners is hieruit
gegroeid.
We zijn dankbaar voor alles wat we met God beleven, en grijpen de uitdaging voor 2017
aan om met God geschiedenis te blijven schrijven.

Jeroen en Jolanda Koornstra
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Spreekbeurten
In 2016 hebben we opnieuw
een 20-tal
spreekbeurten gehouden in diverse gemeenten.
Het is een voorrecht om al verschillende jaren
terug te komen in gemeenten en iets van hun
ontwikkelingen mee te kunnen maken. Daarnaast
is het ook uitdagend om op nieuwe plaatsen te
komen. De veelzijdigheid van de Gemeente van
Jezus Christus valt op als je het eigen karakter
van elke lokale gemeenschap naast elkaar ziet.

Onderwijs
Jeroen heeft voor het eerst een dag les gegeven op de Belgische Bijbelschool C7 in
Leuven. Het was een mooie tijd waarin we de studenten meenamen in het onderwerp
genade. Bijzonder was het om samen met Jolanda Wim en Corrie Kok te ontmoeten. Ze
waren onze jeugdleiders en hebben ook ons huwelijk ingezegend in 1992, mensen die
veel invloed op ons leven hebben gehad. We hebben heel wat bijgepraat!
Ook in België, hadden we een onderwijsserie in Vilvoorde. Verspreid over een zaterdag
en zondagmorgen heeft Jeroen 3 keer gesproken op basis van de onderwijsserie “groeien
in genade” die al op vele plaatsen tot zegen is geweest. Enkele mensen die Jeroen als
kind hebben gekend in de gemeente in Brussel, kwamen speciaal voor dit onderwijs naar
Vilvoorde. Natuurlijk erg leuk om hen te ontmoeten en te laten delen in het goede
nieuws.
Twee avonden is Jeroen in Zwolle geweest om een verkorte versie van de serie “het
einde van de eindtijd” te houden. Er kwamen ongeveer 40 mensen op af, en was een
succes. Grace Family Church organiseerde de avonden en hopen er later nog een vervolg
aan te geven. Het onderwerp ‘eindtijd’ roept altijd veel vragen op, en leidt soms ook wel
tot discussies op Facebook. Ons doel is niet iedereen te overtuigen van een bepaald
standpunt, maar wel mensen aan het denken te zetten.
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Vrouwen

Wandelen in wat God voorbereid heeft
‘Want Hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan
van de goede daden die God heeft voorbereid’ Efeziërs 2:10
2016 was voor Jolanda een avontuur in leren wandelen in wat God al voorbereid had. ‘Elke keer gaf
God plannen, die ik zelf nooit bedacht zou hebben.’ Voor alles wat we dit jaar gedaan hebben
geldt: zonder te weten wat we konden verwachten, zijn we ermee aan de slag gegaan in het
vertrouwen dat God het bedacht had en er doorheen zou gaan werken. Met verbazing hebben we
gezien hoe duizenden vrouwen geraakt werden en hongerig waren naar Gods Woord. Van alle
kanten kwamen reacties binnen van vrouwen die Jezus persoonlijk ik hun leven ervoeren door Zijn
Woord. Dit maakt stil en dankbaar.

Social Media
Weekje Relaxen met het Woord

Het “weekje relaxen met het Woord” biedt vrouwen de gelegenheid om via Facebook een
week lang (van maandag tot vrijdag) op een ontspannen, laagdrempelige manier met het
Woord van God bezig te gaan. Matthea en Netty werken hier graag aan mee.
De dagelijkse overdenking over een Bijbeltekst, met een paar vragen en opdrachten
moedigt vrouwen aan om zelf met het Woord van God aan de slag te gaan.
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Januari

2016

Weekje

Relaxen

met

het
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–

Koester

het

Woord.

Zaterdag 2 januari hadden zich 100 vrouwen aangemeld voor het evenement, daarna
explodeerde het naar 5000 aanmeldingen. (Via Facebook was het bereik van het
evenement over de 200.000 personen.)
Overweldigend, zo’n verlangen onder vrouwen
om met Gods Woord aan de slag te gaan. We
ontvingen veel reacties en vragen om hiermee
door te gaan. Dit was niet mogelijk op
dagelijkse basis, maar het idee ontstond om
een wekelijkse overdenking aan te bieden: Het
Woord op Woensdag.
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–

Leef
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Woord.

750 deelnemers, deels via Facebook en deels via mailing. Mailing omdat niet alle
vrouwen Facebook hebben, en vrouwen het dagelijks automatisch in hun mailbox willen
krijgen. Voor ons is het voordeel dat we e-mailadressen van de vrouwen hebben.

Woord op Woensdag

Het idee ontstond om midden in die week een
break te hebben en Gods Woord aan te bieden.
‘Gods Woord midden in de week, midden in je
leven.’ Vrouwen schreven zich in voor de mailing.
Daarnaast deelden we het ook wekelijks via
Facebook. In januari schreven 150 vrouwen zich
in. Sinds december zijn er 399 deelnemers die dit wekelijks in hun mailbox ontvangen. In
2016 ging elke overdenking over een vrouw uit de Bijbel, vaak in een serie van 3 of 4
weken, en werd geschreven door Jolanda, Matthea en Netty.

Facebook

We plaatsen elke maandag een bijbeltekst op Facebook. We merken dat Facebook heel
makkelijk is om vrouwen te bereiken. Het aantal bezoekers en likes op de pagina groeide
in 2016. Sinds december heeft de ‘Gift of Life Vrouwen’-Facebookpagina 1180 likes.
Het aantal vrouwen dat in 2016 heeft deelgenomen aan één van onze activiteiten via
Social Media of mailings:

2016

Aantal
deelnemers

Weekje
Relaxen met
het Woord
januari
5066

Weekje
Relaxen met
het Woord
september
750

Woord op
Woensdag
(wekelijks)

399

Boek ‘Bijzondere vrouwen, zoals jij en ik’
Na 1,5 jaar is Jolanda’s boek klaar. Zelf geraakt door de verhalen van Marta en Maria is
in de afgelopen jaar het verlangen ontstaan om dit te delen met andere vrouwen. Kern
van het boek zijn de ontmoetingen die Jezus heeft met
Marta en Maria. Hoe ontstaan deze ontmoetingen en
welke impact hebben ze op het leven van deze vrouwen?
En hoe kunnen wij Jezus nu ontmoeten in ons eigen
leven? In mei, tijdens de Opwekkingsconferentie, kwam
het boek uit. Er werden 225 boeken verkocht op de
conferentie. In de maand juni lag het boek in de
christelijke
boekwinkels
als
één
van
de
tien
Zomertoppers. In december 2016 was de eerste druk van
1000 exemplaren zo goed als uitverkocht. Bij het boek
hoort een werkboek, met vragen en opdrachten, dat
vrouwen helpt om de lessen uit het boek toe te passen.
Dit
werkboek
wordt
ook
veel
gebruikt
door
vrouwengroepen, om zo samen aan de slag te gaan met
het boek Bijzondere vrouwen.
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Voor begin 2017 staat een 2e druk op de planning.

Spreekbeurten en onderwijs
Move Your Mountain
Sinds de start van Move Your Mountain in 2014 is Jolanda hierbij betrokken door het
verzorgen van Bijbels onderwijs tijdens de avonturen. Deze overdenkingen passen
binnen de visie om vrouwen door een 4-daags bergavontuur een ervaring te bieden met
als kernwoorden ‘Inspiring, Empowering, Changing’. In 2016 waren er 2 bergavonturen,
in mei en september.
Groepen
In november/december is Jolanda op 3 groepen van de Evangelische Gemeente
Zeewolde aanwezig geweest om onderwijsavonden te verzorgen, aan de hand van haar
boek ‘Bijzonder vrouwen zoals jij en ik.’
Overig
In november wordt Jolanda gevraagd door Power to the Mama’s, een blogpagina en
website, om uit ‘Bijzondere vrouwen’ een overdenking/blog met verwerkingsopdrachten
te verzorgen voor een Stille Tijd Challenge voor moeders.

Campagnes (nationaal en internationaal)
Heal the City - Rotterdam
Van 21 tot 24 april hebben we onze campagne Heal the City
in Rotterdam gehouden. De Levend Woord Gemeente (LWG)
o.l.v. Gerard de Groot had ons hiervoor uitgenodigd. Samen
met bijbelscholen C7 en Foundation4life zijn we drie dagen
de straat op gegaan om mensen uit te nodigen. We hebben
ook op straat voor zieken kunnen bidden, waar al
verschillende wonderen gebeurden. Zo getuigde een vrouw
dat pijn in haar voeten verdween, en een ander die haar
rugpijn kwijtraakte.
De LWG heeft een groot gebedsteam gemotiveerd om voor
de campagne te bidden. Ook tijdens de campage is veel tijd
aan gebed besteed.

Verschillende zangers en muzikanten uit Zeewolde hebben hun inzet gegeven tijdens de
3 samenkomsten. Wat een zegen!
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Jeroen
en
Ronald
hebben
gesproken over de genezende
kracht van Jezus Christus. Al in
het begin van de samenkomsten
is gebeden voor een aantal zieken
waar mooie resultaten op volgden.
De studenten van de Bijbelscholen
hebben ook elke avond voor
zieken gebeden. Geweldig hoe zij op jonge leeftijd leren om Gods genezing door te
geven. Het mooiste moment blijft als mensen kiezen voor Jezus. We mochten elke avond
verschillende tot Jezus leiden.

USA
Op 3 november is Jeroen met Tom de Wal (Frontrunners) naar Amerika gereisd om in de
staten Kansas en Missouri te spreken in een aantal samenkomsten. Het was 7 jaar
geleden dat Jeroen met Ismaël in Amerika was. Veel mensen bleken zich nu nog te
herinneren dat die samenkomsten bijzonder waren. Ons verblijf was deze keer
hoofdzakelijk in een gastgezin met een enorm groot huis. We hadden er alle vrijheid en
konden van daaruit naar de verschillende kerken reizen waar we zouden spreken. Het
was verrassend hoe sterk de verbondenheid tussen ons en de verschillende voorgangers
was. We voelden ons erg thuis en hebben het verzoek om terug te komen serieus
genomen. In 2017 plannen we een nieuwe reis.
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Japan
De plannen voor Japan zijn niet concreet geworden. Het blijft nog zoeken naar de juiste
plaats, de juiste activiteiten en het juiste moment. Ondertussen hebben we contact
gehad met Jan Sjoerd Pasterkamp en Wim Molenkamp, zij hebben beiden als zendeling in
Japan gewoond en konden ons in ieder geval veel vertellen over de omstandigheden in
Japan. We blijven God verwachten. In januari 2017 hebben we een afspraak staan met
Edwin Molenaar, ons contact in Japan, die voor 3 weken in Nederland is.

Financiën
De financiële status van de stichting is gezond. Door giften en vergoedingen hebben we
de mogelijkheden om een aantal activiteiten te ondernemen. We zijn dankbaar voor de
betrokkenen die gegeven hebben.
(In bijlage het financiële jaarverslag + begroting 2017)

Activiteiten voor 2017
Onze plannen voor 2017 richten zich o.a. op volgende zaken:
-

1 vrouwenseminar a.d.h.v. “Bijzondere vrouwen zoals jij en ik” door Jolanda
Onderwijs uitwerken rondom thema ‘groei’ door Jolanda. (via social media, mailing)
Doorontwikkeling wekelijkse blogs voor vrouwen (bereik: 800)
Realisatie van het boek “Het einde van de eindtijd” door Jeroen
Start met korte onderwijsfilmpjes (minstens 6 stuks á 7 minuten)
4 nieuwe spreekbeurten voor Jolanda
ten minste 1 onderwijsserie
3 XPRNC avonden
1 reis naar Amerika (Jeroen)
1 reis naar Kenia (Jeroen en Jolanda).
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Jolanda brengt haar 16-urige baan van een driedaagse werkweek terug naar 2 dagen per
week. Jeroen zal vanaf 1 februari zijn arbeidscontract formeel aanpassen van 40 uur naar
32 uur. We geloven dat we hierin de wil van God doen. We willen graag meer tijd
besteden aan onze roeping en daarbij Hem vertrouwen dat we niets tekort komen.
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Bijlage: Financieel jaarverslag
Jaarrekening 2016
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Bijlage: Begroting 2017
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